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LUNA KONSIDERO. Sesa lunradio.

Pli kaj pli, voi® nevole, la mondo estas tirata al logikaj 
decidoj^ se ĝi ne volas perei, ĉu rapide -pro atomaj frene
zaĵoj, ĉu iompostiome -pro senracia poluciado- fara de 
senmezura industriigo , sennatura vivado kaj superrega ma
terialismo.
Post mallonge, aero né plu estos spirebla ; fiŝoj, ne plu 

manĝeblaj ; akvo, ne plu trinkebla. Kien iras la malfeliĉa 
homaro ?
Kvereloj kaj diferencoj inter nacioj postulas dialogon, ne 

perforto. Pli bone argumenti ol frapi !
Sed , por bone dialogi oni bezonas interkomprenilon, sur 

plano de egaleco. Anglo superregas francon se la lasta ne 
bonege kapablas paroli angle, kaj franco premas, lingve, 
grekon kiu francan ne regas.

Longaj epokoj de lingva premado estas forpasantaj ; post 
mallonge ili estos forpasintaj.
Esperanto aperas kiel sola solvilo de tiu anakronisma si

tuacio, kiu ridigos la venontajn generaciojn. Uzadi maltaŭ
gan perilon kiam ekzistas delonge adekvatan rimedon, estas, 
fakte, malindaĵo. Kaj, ĉar la afero estas tiel grava por ke 
oni zorgu pri ple jabona forigo de la problemo, des pli zor
geme oni devas serei la ĝustan kaj tujan solvon.
Esperantistoj devas , atendante la momenton kiam la regan

toj de la mondo bone pripensu la aferon, perfektigi la ling
von, kaj agadi harmonie kaj kunsente. Jen la tasko !

j



VERSIGADA ESPERANTO-GRAMATIKO

de E.de Souza Almada. ( S.Paulo. Brazilo )

( fino )

Nepre daŭra , la signifo
Por ĉiuj prepozicioj.
Tiel , la sola modifo
En multaj situacioj :

Kiam ni trovi ne povas
Kiun uzi * ni elektas
JE , neutralan,Aka j ĝin ŝovas 
En la frazon ; ĝi efektas.

Anstataŭ prepozicio
JE , kun la nominativo
Povas ankaŭ veni tio
L'uzo de 1'akuzativo.

"Fremdaj vortoj"«jen la studo 
De la regulo dek kvina;
Aspektas ĝi vera ludo
Por la studento obstina.

Tio okazas cetere
Kiam multaj lingvoj prenas 
Ilin el sama font', vere 
Sen modif,' ili bonvenas.

Sed,ĉe la vortoj formataj 
El radikoj, ja, identaj 
Senŝanĝe estu uzataj 
Nur la formoj fundamentaj.

Kaj ni per uzo ilia
La ceterajn,laŭ la normoj 
De la lingv' internacia 
Bone akceptos,laŭ la formoj.

Jen, fine, regul*  dek sesa 
L'elizion pritraktanta ;
Si estas ege necesa
En la lingvo esperanta.

Temas pri 1'imperativo
De 1'apostrofa uzado 
ĉe 1'fino de substantivo
Pro 1'vokala forigado.

Ne nur la finan vokalon
De 1'nomoj ni elizias ; 
ĉe LA-artikol'la falon
De A , ni ankaŭ mencias.

E.S. Almada. ( Santos , Julio 1965 ).

Finante la publikadon de la "Versigada Gramatiko", kiu, 
de la unua "lunradio" briligas nian "Lunon" , ni ne 
volas silenti nian dankemon al la aŭtoro , nia bona 
amiko kaj eminenta samideano E. de Souza Almada, kaj 
ni esperas ke li daŭrigu sian kontribuadon al la plej 
instrua kaj kontentiga celo de nia gazeteto, kiu, de 
Valencia, deziras al li plej agrablan vivadon en lia 
progresema kaj esperantema lando.

E.de


TRADUKA DUDO

La plej trafa traduko de la fiksita teksto sur nia antaŭa 
lunradio, estas tiu de nia samideano R.A^, el Burjasot. La 
•paragrafo, el Zamenhof, estis iomete ŝanĝita, por eviti la 
kopiadon de la originalo.
Multaj konkursantoj faris tion, kio, ja, pruvas ilian ko

non de la "fonto", sed ĝi estus nevalora ekzerco.
Jen la ĝusta traduko :
"La vorton "ĝi", ni uzas kiam ni parolas nek pri viro nek 

pri virino, sed pri io kio ne havas sekson, aŭ kies sekso 
estas de ni nekonata aŭ indiferenta : tial, preskaŭ ĉiam 
ni povas egale bone uzi tiun vorton anstataŭ "tio", kies 
senco estas preskaŭ egala. Tial, anstataŭ "tio" (= la "io" 
kiun mi vidas antaŭ mi) estas vi, Juan Carmena, mi povas 
tre bone diri : "ĝi" estas vi, Juan Carmena".

La venonta "Luda Traduko" estas la jena, kiun ni rekomen
das al la atento de niaj konkursantoj.
"Entre nosotros, seres humanos, existe una categoria de 

personas, a las que se llama "mujeres emancipadas" ; a esa 
categoria pertenecen : jefas de pensión, comadronas, baila
rinas, que saben poder estar sobre un pié, modistas y niñe
ras, y, a esa categoria de emancipadas, se añaden también 
las dos "vírgenes" del corral; en la oficina de la construc
ción de caminos eran conocidas como "vírgenes" y ellas nun
ca quisieron rehusar su buon viejo nombre y dejarse llamar 
"pisón".

PLI KAJ PLI MALFACILE
En la Monda Asambleo pri la Sano, 

estis akceptata per 72 vocoj kontraŭ 7 sindetenoj kaj ne
niu kontraŭstaro, ke la araba lingvo povumesti uzata kiel 
oficiala lingvo. Oratoroj, do, povos uzi ĝin por siaj pre
legoj, sed oratoradoj en aliaj lingvoj ne estos tradukataj 
en la araban.
Tio signifas ke la komplikaĵoj kreskas on la internaciaj 

organizoj, kaj ke la logika decido estas despli proksima!
Ni esperas ke tio okazos antaŭ ol turkoj kaj finnoj pos

tulu !
CU EUROPO KANTOS ?

“ Laŭdire, oni prifaros himnon por la
Unuiĝinta Eŭropo. Laŭklaĉe, en diversaj idiomoj. Ne plu 
Marsejezo nek iber alies. Kial ne "La Espero” ?



LOS ESPERANTISTAS VALENCIANOS Y LA LENGUA VALENCIANA

La más alemental lógioa exige que cada cual» en su pais» 
hable la lengua corrientemente en uso en él. Y si se habla 
una lengua vernácula -oficial, o no- que sea empleada con 
la mayor dignidad y pureza posibles.

En esto , los esperantistas somos defensores del derecho 
de todos los idiomas y dialectos , a sobrevivir y a seguir 
siendo un vehículo de cultura y un homenaje al medio emplea
do por nuestros antepasados para relacionarse entre si.

Tal vez se arguya que todo defensor de un idioma general 
para todos, deba ser contrario al uso de idiomas de escasa 
difusión y de dialectos de precaria utilidad para andar por 
el mundo. Ese sería un craso error , como lo es la creen
cia» compartida por aquellos que desconocen @1 objetivo del 
Esperanto , que en manera alguna pretende sustituir a los 
idiomas nacionales.

Muchos de los odios existentes en varios puntos del plane
ta» por cuestiones lingüisticas,- se podrían obviar si se 
planteasen , con serenidad , los puntos de vista , empleando 
la lógica. Y se podrían evitar acciones coercitivas, que so
focan los legítimos derechos de las minorías , si no se in
volucrasen las cuestiones lingüisticas con otras de tipo po
lítico.

Nosotros, los esperantistas valencianos, somos, en gran 
parte, usuarios del hermoso idioma que dignificó Ausias 
Maroh y que» a partir del siglo pasado, grandes poetas y 
prosistas sacaron del usufructo del vulgo para enaltecerlo 
en la escena, en la palestra literaria y en el pálpito, si
guiendo en ello a San Vicente Ferrar, que lo aireó más allá 
de nuestras fronteras.

Y, si es ridículo hablar a un polaco en castellano, o a un 
vasco en catalán, nos parece deprimente que, entre nosotros 
los valencianos, tengamos a menos utilizar nuestro idioma 
vernáculo. Tal vez, entre las causas, digámoslo con rubor, 
más que el reparo en utilizar un lenguaje que, en algún tiem
po, se reservaba a las clases menos cultas, cuente, más que 
nada, la conciencia de que no sabemos hablarlo bien.

Para obviar esa falta, nuestra "Luna" llevará» desde ahora, 
una sección, en la que se debatan las actividades esperantis
tas, en nuestro idioma vernáculo, y se titulará:

"AL RAIG DE LA LLUNA”
Y para que brille, esperamos vuestra valiosa colaboración.



AL RAIG DE LA LLUNA

VIGO

La presencia del nostre Grup en Vigo ha quedat ben evident. 
Circumstáncia favorable fou la gran oratoria del samideŝ 
Lleonart que deixS el pavelló da Valencia a 1'altura que en 
tot moment li correspon. I aixó, el fet. més important que és 
®1 que cal.

Un altre fei important i que cal ressaltar és la bona har
monia de tots i cadascá deis components de l’excursió.i tot» 
baix la encertada direcció del sam2 Marco® que s'ha especia- 
litzat en 1'organització deis viatges, en creixent i total 
satisfacción
El viatge ple d'encante, de la monotonía del paisatge cas

telli a la verdura encisadora del pais gallee.La nostra vista 
s'esplaiá amb la contemplaci^ dels paisatges de les regiona 
de la nostra ruta.

La primera etapa fou Valladolid, on tinguérem 1'oportunitat 
el samideá Albero i jo, de posar-nos amb contacte, amb eis 
samideans de 1’antiga capital!tat espanyola i endemés amb 
l'ocasió de cel.lebrarse un acte simpatie: 1'arribada dels 
excursionistas al Congrés de Vigo deis samideans de Saragosa 
que eis ho havien anunciat i que tambó feien nit en Vallado- 
lid. Allí saludarem ais samideans de Saragosa.
Astorga, ens proporcioné la vista de la catedral i palau 

episcopal i a más a més, el bon gust de les seues mantecadas. 
Lugo» La Coruña » La Toja i finalment Vigo.
Meravallosa 1’estáñela en aquesta industriosa ciutat galle

ga i jamal ens olvidarem d’En Camilo Veiga, principal arti
fes de l'éxit del XXXII Congrés cel.lebrat a Vigo. Quantes 
atencions rebudes d'En Camilo i les autoritats d'aquella in
dustriosa ciutat!
L'excursió peí cap de riu de Vigo i la visita a la factoría 

d'En Massó, la " Que i inada" t la missa en el Temple Votiu de la 
Mar, Santa Tecla, el pont internacional de Tui» són coses 
que enjamai oblidarem.
Finalitzat el Congrás i acomiadats de Vigo que recordareis 

sempre» comenqérem la tornada: Salamanca i la ssua Universi
ta!; Avila i la seua muralla» amb el regust de Sants: Santa 
Tere ssa i Sant Joan; Toledo,la imperial: el riu ve11,1'Al- 
céssar, la casa i Musen del Greco i la judería amb la Sina- 
goga,les fabriques d'armes: aspases i punyals.
Acomiadats de Toledo,! mamprés el jora final,passérem per 

Aranjués: el seus jardins.el riu,el palau reial i la caseta 
del llaurador,tot joles dignes d'admirar.Finalment,de nou a 
Valencia i a esperar el novell Congrés anunciat per a l’any 
proper en Madrid. VOMOMO.



EL ESPERANTISTA Y EL CASTELLANO

D©sd® nuestra atalaya lingüistica internacional contempla
mos s eon pena» cómo queda malparada nuestra hermosa lengua 
castellana -nacionalmente» española- en boca y pluma de gen= 
t®s0 no siempre vulgares 9 qu® la zahieren y adulteran» con 
gran peligro de la pérdida d® purega y galanura qu® debe os
tentar.

Cierto ®s que las complicaciones gramaticales están reñi
das con la sencillez y facilidad d@ dicción.,» Pero» el respe
to qu® se debe tener a la integridad y a la tradición d®l 
idioma» exige un pequeño esfuerzo , qu® „ a veces» es desde
ñad© por periodistas y locutores „ qu® tienen el inexcusable 
deber d® usar ®1 lenguaje con puridad.

Nos. referimos a la creciente ©misión del uso d® los ordi
nales» que se ven arrinconados ® indebidamente sustituidos 
por los cardinales correspondientes.

Es moneda corriente oír o leer qu® ? 10 S® ha inaugurad© ®1 
treinta salón d®l mueble o..19» o que? ’’S® ha clausurado ®1 
quince cielo d® eonf@ren.cias sobre...”

No oreemos qu® sea tan difícil apechugar con el décimo» 
vigésimo» trigésimo» quincuagésimo» etc.

En cierta ocasión» el qu® esto escribe fuá a solicitar de 
las autoridades competentes» permiso para celebrar un con
greso d® Esperanto. Al preguntarme el funcionario por la nu
meración del mismo» 1® respondí? "El vigésimo quiñi©". Poco 
faltó para qu®9 alborozado» me abrazas®. "Ea que estoy harto*  
-»® dijo- de que vengan a hablarme del "veinte congreso” © 
del '“trece seminario" ...

Y tenía razón ¡ai interlocutor. D® seguir con esa bastar- 
deamiento del castellano» oiremos» dentro de poco» frases co
mo esta? "Tengo tres hermanos? el uno es maestro » el dos @s 
©omereiant®, y el tres» aun es soldado".
Claro está» qu® » ®n Esperanto» la ©osa tien® una solución, 
fácil y clara. De unu» unua; de tri» tria; de dudek»dudeka... 
y» así» sucesivamente.

Pero » no exageremos la dificultad del castellano; tenien
do en cuenta que es ®1 idioma qu® hemos aprendido desde nues
tra infancia» la dificultad no es insuperable; basta tener» 
tan solo» un poco d® amor para ®1 vehículo d® nuestros pen
samientos. Merece un mínimo de respeto para usarlo con Simpli- 
dad. !Simplificar»'bien s pero bastardear» no ?

Los esperantistas » mejor qu® otros , podemos y debemos 
usar el castellano con la corrección, debida.

R.p. R



” LA SPORTA LINGVO EN ESPERANTO M

Sub tiu titolos Tibor Ujlaky-Nagy, hungara esperantisto, 
verkis ”pro jekton” d® bon® eksplikata terminologio pri spor
taj vortoj, komune uzataj.

La esperanta vorttrezoro riĉigas lau la progreso de scien
caj s termikaj kaj diversklasaj aferoj. Esperantisto devas 
paroli pri ia ajn temo» en korekta esperanto, sen helpo d® 
naciaj vortoj, kiuj laŭtkrius la nesufiĉon de la internacia 
lingvo .
Tial, la provo d® san2 Ujlaky-Nagy por havigi al esperanto 

kompletan sportvortaron, estas tiel laŭdinda kiel necesa; 
mi, ees kuraĝus diri ke tiu "provo’’ ne ©stas tia» sed vera 
atingado.
Estas notinde ke la autoro ne uzis granskale nebezonatajn 

neologismojn^ Alpreni tiajn8 kiam ekzistas en la ĝenerala 
vortaro sufican helpon., estus atenco al la^simpleco de la 
lingvo. En tiu flanko, la aŭtoro ne devojiĝis.
Mi taa@n8 rimarkas la uzadon de "vego”, kiu povus esti evi

tata ĉar ekzistas jan '"pado"» por signifi “vo jeton”?(france 
"sentier"; angle "path"; hispane "sendero”).
Entute, la verko de Tibor Ujlaky-Nagy estas altvalora kon

tribuo al la kompletigo de la esperante vorttrezoro.
Estas ĝojinde ke la eldonado de la provo -egebele ofsete, 

prifarita- ŝuldigas al la malavara helpo de "Hungara Akvo
afera Instanco" kaj de "Hungara Kleriga Ministerio", kiu, 
pliafoje, pruvis sian inklinon al Esperanto, per tiu valora 
protektado.

" CIBERNETIKOJ KAJ ILIAJ DEVENOJ ”

fii estas tre interesa artikolo en "Eolia humanística” de la 
prestiĝa Profesoro de la Universitato de Barcelono, elstara 
esperantisto E. de Urmeneta. La eblecoj kaj limitoj de robo
toj estas pristudataj, kaj, malgraŭ la mirindaj rezultatoj 
kiujn ili povas havigi, ili as kapablas proponi proble inon; 
nur solvi tiujn kiujn la homa menso planis.

La artikolo de Proi2 De Urmaneta justigas la malkonfidon 
pri la solvo da la lingva problemo fare de robotoj, kiuj nur 
"grosso modo" povas helpi,koste de multe da mono. Tion, jam 
antaudiris Albert Einstein.

La multenombraj atingaĵoj d® la Cibernetikoj en eiuj kampoj 
neniam povos solvi, en la fako de la interkompreno, tion kio 
estas jam solvata d® la facila lernado d® Esperanto.



ACTIVIDAD ESPERANTISTA DEI GRUPO

La ĉefa aktivaĵo de nia Grupo estas la instrua kaj la pro
paganda, pere de gazetaro kaj radielsendoj.

Tamen, tiaj agadoj ne estis la solaj. Profitante la entu- 
ziasmon^de nia lernanto Ramón Diago, el Bugarra -pitoreska 
vilaĝo ĉe la rando de la rivero Turia, je kvindek kilometroj 
el Valencio- ni iris tien, la dekduan de Marto, per bela 
vintra mateno.

Antaŭ preskaŭ cento da gejunuloj, ni prelegis pri Esperanto 
kaj ĝiaj lingvaj kaj moralaj avantaĝoj.
Ni esperas ke nia agado reflorigu la tiean movadon, kiu , 

iame, estis vigla en tiu intermonta kaj pentrinda vilaĝo.

En Cullera, la movado estas floranta, dank'al vigla antaŭ
enpuŝo farita de-nia veterana samideano Jozefo Lopez Plazas, 
kiu ne ŝparas rimedojn por progresigi nian lingvan solvon.

Dum la monato Junio, fervoje kaj automobile, kelkaj sami
deanoj el Valencio kaj Burjasot iris al la bela apudmara ur
beto, kie ili estis amike akceptataj de sam2j. López kaj 
Barbero, kiuj estas la vigligantoj de nia afero en la ban
loka urbeto. En la ejo de la Organizo "Cabezas de familia", 
Dr2 Herrero prelegis pri la lingvaj malfacilaĵoj kiuj povas, 
kaj, fakte, estas, forigataj de nia internacia lingvo. La 
celo de la vizito al Cullera estis duobla : instrui pri la 
atingaĵoj de Esperanto, kaj forigi la dubojn kaj suspektojn 
de kelkiuj pri la laŭdire, kaŝitaj celoj de nia agado.

Dum la prelego, Dr2 Herrero bone klarigis la aferojn, kaj 
post elmontro de gazetoj, k.t.p., ĉiuj ĉeestantoj estis bone 
trempitaj de la klaraj celoj de nia propagando.
Rezulte de nia vizito, estas espereble ke, en la venonta 

kurso, la frukto de nia komunikado estos pli abunda ol en 
la antaŭa.

En Burjasot, fare de la demarŝoj de sam2. R.Albero, en la 
"Sociedad Cultural "Los Silos", estas aranĝata Esperanta Pa
ko en la nova kaj komforta ejo, kiu bele situas ĉe "Los Si
los" en la plej centra parto de la urbeto. Tie, ni estis 
kore akceptataj kaj, dum privata kaj agrabla konversacio, 
ni planis nian agadon por la venonta kurso.

En Valencia mem, escepte de la monatoj Julio kaj Augusto- 
estas ĉiam kursoj de Esperanto. Kiel kutime, sam2 V.Marti 
instruas rapidajn dusemajnajn kursojn. Dr2 Herrero, ankaŭ 
instruas dum du kvarmonataj kursoj. La ĵus komencita pro
mesas esti tre fruktodona pro la multenombreco de gejunuloj.



HELPU, HELPADU NIN.

Nia strebado estas porideala, esence morala, sed ni ne de
vas forgesi ke ciuj movadoj, tiel idealaj ili estu, bezonas 
materialan helpon.

De la unuaj tempoj de esperantismo, tion sciis kelkaj ofe
remaj samideanoj, kiuj savis la ekmovadon de tuja pereo : 
Trompeton, Mudie, k.a. kiuj ebligis ke la fondinto daŭrigu 
sian penadon.
Ni devas agnoski ke, en ĉiuj tempoj, la spiritaj kaj-mora

laj helpoj konsistigas la ĉefan aferon en ia ajn strebado. 
Sed, duavice,kvankam tre grave,motoro, tiel perfekta ĝi estu, 
bezonas karburanton. Presado de propagandiloj,instruiloj, 
libroj, cirkuleroj, k.t.'p., luado aŭ acetado de klubejoj, 
kaj iliaj subtenoj, postulas monon, multan monon, kaj la 
kvotoj de klubanoj ne sufiĉas por tion pagi !
Esperantismo, kiel ĉiuj "ismoj", bezonas materialan antaŭ

enpuŝon. Tio devus esti realigata^de politikaj kaj instruaj 
instancoj, sed, bedaŭrinde, ili, ĝenerale, konsideras ke la 
mondlingva problemo estas flanka kaj negrava, multe malpli 
ol armado, spionado kaj kuraĝigo de spektado de profesiaj 
Sportoj. Do, tiu helpo al nia movado devas esti efektivigata 
de esperantistoj mem.
Tial, por citi nur la hispanajn, ni devas mencii la malava

recon de la paro Casanovas-ferrandis, de Sancho-Rebullida, 
de Máñez kaj, inter aliaj, kaj laste, la eksterordinaran ek
zemplon de nia valencia samideano Jozefo Soler Sempere, kiu 
memore de sia patro, la pioniro femando Soler Valls, kaj de 
sia fratino, la karmemora Conchita, establas gravan fonduson, 
kiu, certe,helpos la movadon en la tuta mondo, kaj, ĉefe, en 
nia lando kaj en nia regiono.

Ni devas gratuli lin, kaj emfazas lakzempledonan faron, 
kiu estas incitiga por tiu kiuj, feliĉe, povas helpi nian 
agadon.
Ni instruu, propagu, kaj senlace^laboru por progresigi Es

peranton» sed ni ripetas ke la maŝino kiu laboradas senlace 
por ĝi, bezonas, nepre, grasigon, por eviti rajpigon, kiu 
signifas stagnadon kaj finan ĉesigon de vivsigno.
Esperantistoj, ja, estas diversklasaj; kaj, inter ni, riĉu

loj ne abundas. Sed, estas personoj kiuj, pro manko de fami
lio ne havas rektajn heredontojn. Nia movado povas esti la 
solvon de la decido, kaj la bonfaro estas tiukaze, profito
dona kaj efika. Kelkiuj povas, dumvive, konstati la taŭge
con de sia malavareco. Iliaj nomoj estos benataj !



TRE INTERESA KOMENCIĜO
La kvaran de Oktobro komeneiĝis la kvarmonata^kurso de Es

peranto en nia Grupo. Kiel kutime, ni anoncis ĝin kaj la 
ĉeestantaro estis tiel multenombra ke la salono ne povis en
havigi ciujn.
Car la antaŭan tagon alvenis en nia urbo du esperantistaj 

japaninoj, ni profitis la okazon por emfazi la utilecon de 
Esperanto por internaciaj rilatoj : efektive, nur Esperanton 
ili uzis dum la vojaĝo ĉirkaŭ la mondo, ĉar ili ne parolas 
allan lingvon krom la japanan.
Ili estis gastigataj malavare de nia samideano J. Soler 

Sempere, kiu, akompanata de sam9. J.López Plazas, el Cullera, 
akceptis ilin ĉe la stacidomo.
ĉe la malfermo, la instruanto klarigis mallonge la struk

turon de la lingvo, ĝian belsonecon, socialan gravecon kaj 
praktikan utilon por korespondado, vojaĝoj, k.t.p. Kiam la 
prelego alvenis al tiu punkto, la lernantaro eniris la salo
negon de la Grupo, kie la japaninoj, tipe vestitaj, atendis 
ilin kaj estis salutataj de tiuj kiuj scipovis la lingvon.

La preleganto demandis detalojn al ili pri la vojaĝo kaj 
iliaj impresoj pri la akceptado en la diversaj trapasitaj 
landoj: Hawai, Usono, Anglujo, Nederlando, Norvegujo,Germa
nujo, Frandajo, Portugalujo kaj Hispanujo. La konversacio 
kun la japaninoj estis tradukataj al la ĉeestantoj kaj ĉiuj 
povis konstati la taŭgecon de Esperanto.
Poste, la vizitantinoj regalis la ĉeestantojn per belaj ti

paj japanaj dancoj, kiujn ciuj aplaŭdis ŝateme.
La valencia gazetaro kaj la radiostacioj raportis kaj ko

mentariis tre favore tiun viziton, kaj la lernantaro kons
tatis objektive ke Esperanto ne estas utopio sed lerninda 
afero.
Tial, dum sekvantaj lecionoj la nombro de lernantoj ne mal

densiĝis kaj oni povas dedukti ke la kurso estos fruktodona.

AKADEMIANO LAŬDAS ESPERANTON
Sur tutpaĝa artikolo, akade

miano kaj laŭrokronita poeto Gerardo DIEGO, laŭdis la tra
dukon en Esperanton de la "Cigana Romancaro", de P. Garcia 
Lorca, far Fernando De Diego. Li akcentis ke la internacia 
lingvo kapablas esti "fidelega, belsona, precize dekunusi- 
laba, kaj skanda, kiel decas. Plie, rimante per konsonan
ta rimo". Resume : prifaritaĵo de la tradukinto.

De : "ABC" 17-X-72.



VALIOSA OPINIÓN SOBRE EL ESPERANTO

El actual Secretario General de la O.N.U., Dr,Kurt Wald- 
heim, en carta, a la Federación Austriaca de Esperanto, ha 
escrito el siguiente juicio : "Verdaderamente» tengo ple
na conciencia del valioso trabajo llevado a cabo por las 
asociaciones esperantistas, y deseo que tengan pleno éxito 
en sus ulteriores esfuerzos»

EL IDIOMA DEL MERCADO COMÚN

Los importantes rotativos franceses "Le Fígaro" y "Le Monde" 
así como más de 30 periódicos franceses, han publicado con 
juicios favorables las decisiones del sexagésimo cuarto con
greso francés de Esperantos celebrado en Nantes, en las que 
s® exponen los peligros que acarrearía al Mercado Común la 
adopción de un idioma nacionala sea el que fuere, para ser
vir como idioma con repercusión internacionalo
Este criterio ha sido difundido, además, por la Radio y la 

Televisión francesas.

EL PRESIDENTE TITO, PROTECTOR

El Presidente de Yugoeslavia, que, como se sabe, estudió 
Esperanto en su juventud y estima su valor como medio de 
comunicación internacional, ha aceptado la Presidencia de 
Honor del trigésimo octavo Congreso Universal de Esperanto, 
que se celebrará durante el próximo año en Belgrado,

ESPERANTO EN LA TELEVISIÓN

Con clamoroso éxito dió fin el curso de Esperanto por la 
Televisión Holandesa, Todo el pais se familiarizó con las 
expresiones en Esperanto, se ha dado cuenta de que si idio
ma internacional es apto para la vida corriente, qu® es eu
fónico, y, en consecuencia, ha aumentado el número de los 
que se deciden a estudiarlo. Sin duda.se repetirá en breve.

duda.se


REA PREMIO AL ESPERANTISTA POETO

Nia kara samideano Gabrielo MORA ARANA, el Manresa,mult
foje premiita poeto en la internacia lingvo kaj en la kata
luna, ricevis premion en la Floraj Ludoj de Valencio, pro 
sia poeziaĵo en kataluna-valencia lingvo "El cancell obert". 
Ni gratulas denove nian karan samideanon, kiu, tiel alte si
tuas en la Parnaso, kaj ni fieras pro liaj meritoj.

NI RIOEVIS.

Alvaro de ORRIOLS, laurokronita poeto, kataluno nun loĝanta 
en Bayonne ( Francujo ), tre estimata pro sukcesintaj tradu
koj de diversaj mondfamaj autoroj, inter ili de "Cigana Ro
maneare" , de F.Garcia Lorca, bedaŭrinde ne sukcesis eldoni 
tiun juvelon de la hispana poezio, kiu, tutcerteplaĉus al 
la esperanta legantaro. Foje, tio okazos kaj ni ciuj povos 
ĝui kaj konstati ke ĝi esprimas, tiel kiel la tradukoj de 
De Diego kaj Guŝev, la andaluzian etoson de Lorca.
Nun, la poeto regalas nin per ege bona katalunlingva tradu

ko de "Cirano de Bergerac", la bela poezia teatraĵo de Ros
tand.

Giorgio SILFER estas la aŭtoro de "Drole kaj Petole", dek- 
fabeleta libreto, kiu respegulas la junecan spiriton de la 
verkisto, kiu sukcesis uzi malpezan stilon, per korekta Es
peranto.

LITERATURA FOIRO, per numeroj 118-12®, prezentas dekunu 
verketojn, kiuj elmontras modernan literaturan manieron,laŭ 
sukcesintaj plumoj de Edwin de Kock, Carlo Minnaja, Joseph 
Mc Gregor, Clelia Contorno kaj aliajkiuj ne malpli merite, 
provis la adaptiĝon de Esperanto al ciuj beletraj kapricoj.

-00O00-
GEEDZIGO,- Nia kara samideano el Cullera, Jozefo Barbero, 

edziĝis kun la samurbetanino Esperanza Fenollar, bela kaj 
simpatia junulino. La felica paro entreprenis nuptan voja
ĝon tra Andoro, Francujo, Belgujo, Germanujo kaj Luxembur- 
gujo, rilatante kun la tieaj samideanoj, kio aldonis plezu
ron kaj intereson, pro la ĉiama bona akceptado en ĉiuj ron-

4oo0oo|
ZAMENHOF STRATO.- En la urbo Manheim (Germana F.R.) en 

kvartalo kun stratoj nomitaj Edison, Galvani, Marcon!, k.t.p. 
ankaŭ oni surtabuligis la nomon de Zamenhof, pro peto de 
multenombraj esperantistoj.

-00O00-


